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فقدان حاسة الشم هو عدم اإلحساس الجزئي أو الكامل بالروائح، وال 
يعد في الغالب أمرًا خطيرًا، ولكن قد يكون له تأثير عميق على جودة 

حياة الشخص

سؤال في الصحة

نتائج دراسة تكشف عن أدوية تقلل الوفاة بكورونا
توصلت دراسة حديثة إلى أن مرضى كوفيد-19 الذين 

يتناولون مضادات االكتئاب من فئة مثبطات امتصاص 
السيروتونني االنتقائية، وخاصة عقار فلوكستني 

Fluoxetine، أقل عرضة للوفاة. ويتم وصف مثبطات 
امتصاص السيروتونني االنتقائية بشكل أساسي لعالج 
االكتئاب، وخاصة الحاالت املستمرة أو الشديدة، وغالبا 

ما يتم استخدامها مع عالجات أخرى مثل العالج 
السلوكي املعرفي.

وأجرى الدراسة باحثون من جامعة كاليفورنيا - سان 
فرانسيسكو، وشملت تحليل السجالت الصحية من 87 

مركزا للرعاية الصحية في جميع أنحاء الواليات املتحدة. 
والنتائج تضاف إلى مجموعة من األدلة التي تشير إلى أن 

مثبطات استرداد السيروتونني االنتقائية قد تكون لها آثار 
مفيدة ضد أسوأ أعراض كوفيد-19، على الرغم من الحاجة 

إلى تجارب سريرية عشوائية كبيرة إلثبات ذلك.
وأظهرت النتائج التالي:

املرضى الذين تناولوا فلوكستني كانو أقل عرضة للوفاة 
بنسبة 28 %.

الذين تناولوا فلوكستني، أو نوعا آخر من مثبطات استرداد 
السيروتونني االنتقائية األخرى تسمى فلوفوكسامني 

Fluvoxamine، كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 26 %.
املجموعة الكاملة من املرضى الذين تناولوا أي نوع من 

مثبطات استرداد السيروتونني االنتقائية كانت أقل عرضة 
للوفاة بنسبة 8 %.

أعاني من آالم شديدة في املنطقة العلوية 
من البطن، في الصباح تكون شديدة مع 
شعور بحرقان وشعور بغازات في البطن 
مع تجشؤ مفرط، هذه كلها أعراض كنت 
أشعر بها منذ فترة طويلة، لكن اآلن بدأت 
أشعر بضيق بالتنفس وثقل في الصدر 
مع نبضات قلب سريعة أكاد أشعر بها، 
وهو شعور مزعج ال أستطيع النوم منه، 
تستمر في بعض األحيان ليوم كامل مع 
ألم في الصدر والكتفني، خاصة األيسر، 
ونـــغـــزات فــي الــصــدر مــع رعــشــة خفيفة 
في جسمي وبرودة في القدمني واليدين، 
وفــجــأة أشــعــر بــصــداع شــديــد مــع ضغط 
في األنف واألذن والعيون والفك السفلي 
وضغط في األســنــان.. أريــد أن أعــرف ما 
هي األسباب لكل هذا، وهل أحتاج إلجراء 

فحص دم والفيتامينات؟

األخت العزيزة؛
ألف ال بأس عليك..

الــتــي تشتكني مــنــهــا هي  األعـــــراض 
أعــــراض عــســر هــضــم وظــيــفــي، ومــن 
املــمــكــن أن يــصــاحــبــهــا الـــتـــهـــاب في 
املـــعـــدة وارتــــجــــاع فـــي املـــــــريء، لكن 
األعــــــــراض األخـــــــرى الـــتـــي تــشــتــكــني 
منها، مثل الرعشة الخفيفة وبرودة 
الــقــدمــني، ربــمــا يــكــون الــســبــب فيها 
ــر واضــــــطــــــراب الـــجـــهـــاز  ــوتــ ــتــ ــو الــ ــ هـ
العصبي الباراسمبثاوي املصاحب 
ــارة األطــــــــــــــراف الـــعـــصـــبـــيـــة  ــ ــثــ ــ ــتــ ــ الســ

الخاصة بها في الجهاز الهضمي.
نـــصـــيـــحـــتـــي لـــــك بـــتـــوقـــيـــع الـــكـــشـــف 
اختصاصي  عــنــد  أوال  اإلكلينيكي 
ــل بــعــض  ــمــ الــــجــــهــــاز الـــهـــضـــمـــي وعــ
الـــفـــحـــوصـــات والـــتـــحـــالـــيـــل، ومــنــهــا 
صـــــــــورة الـــــــــدم الــــكــــامــــلــــة وتـــحـــلـــيـــل 
البراز وتحاليل  املعدة في  جرثومة 
الــغــدة الــدرقــيــة وخــالفــه، وربــمــا بدء 
الــــعــــالج بــمــثــبــطــات إفـــــــراز حــامــض 
املعدة لفترة زمنية، فإذا لم تتحسن 
األعـــراض وجــب عمل منظار علوي 
لــلــجــهــاز الــهــضــمــي وربـــمـــا اخــتــبــار 
لحامضية أو حركية املريء حسبما 
ــاز الـــهـــضـــمـــي  ــ ــهـ ــ ــــجـ يــــــــرى طـــبـــيـــب الـ
ــك بـــــدوام  ــع تــمــنــيــاتــي لــ املــــعــــالــــج. مــ
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فقدان 
حاسة الشم
أسبابه وعالجاته ونصائح للوقاية منه

سائر بصمة جي

عــــدم  هـــــو   Anosmia ــم  ــ ــــشـ الـ ــة  ــ ــاسـ ــ حـ فـــــقـــــدان 
ــكـــامـــل بـــالـــروائـــح،  اإلحــــســــاس الـــجـــزئـــي أو الـ
وقــد يكون مؤقتا أو دائــمــا. ويمكن أن تــؤدي 
الــحــاالت الــشــائــعــة الــتــي تهيج بــطــانــة األنـــف، 
إلــى فقدان حاسة  الــزكــام،  أو  مثل الحساسية 
الشم مؤقتا. يمكن أن تتسبب الحاالت األكثر 
خطورة التي تؤثر على الدماغ أو األعصاب، 
مثل أورام الدماغ أو إصابات الرأس، في فقدان 

حاسة الشم بشكل دائم.
ال يعد فقدان حاسة الشم أمرًا خطيرًا، ولكن له 

تأثير عميق على جودة حياة الشخص. فقد:
ــابـــون بــفــقــدان  ــخــــاص املـــصـ - ال يــتــمــكــن األشــ
حــاســة الــشــم مــن تـــذوق األطــعــمــة، مــمــا يــؤدي 

لفقدان الوزن أو سوء التغذية. 
- يؤدي فقدان الشم إلى االكتئاب، ألنه يضعف 

القدرة على شم أو تذوق األطعمة املمتعة.

¶ كيف يحدث الشّم؟
إن حــــاســــة الــــشــــم لــــــدى الـــشـــخـــص مـــدفـــوعـــة 
ــا تــحــفــيــز الـــجـــزيء  ــهـ بــعــمــلــيــات مـــعـــيـــنـــة..أ ولـ
أعلي  املــوجــودة في  الشمية  للخاليا  العطري 
األنـــف، والــتــي تــرســل املــعــلــومــات إلــى الــدمــاغ، 
حيث تحدد الرائحة. وأي شيء يتعارض مع 
هذه العمليات )مثل احتقان أو انسداد األنف 
أن  يمكن  نفسها(  العصبية  الــخــاليــا  تلف  أو 
القدرة  الشم، وتؤثر  فقدان حاسة  إلــى  يــؤدي 
على الشم أيضا على قدرتنا على التذوق، مما 

يؤثر على جودة الحياة.

الفرق بين فقدان حاسة التذوق
وفقدان الشم

بينما يــشــيــر فــقــدان الــشــم إلـــى فــقــدان حاسة 
الــتــذوق يشير  فــإن فقدان حاسة  الشم تماما؛ 
ــــات  ــــذاقـ ــلـــى اكــــتــــشــــاف املـ إلــــــى عــــــدم الـــــقـــــدرة عـ
الــخــمــســة األســاســيــة: الـــحـــالوة، والــحــمــوضــة، 
واملرارة، وامللوحة، واألومامي )بمعنى »الطعم 
اللطيف«( تماما. وتحدث هاتان الحالتان معا 
فــي بعض األحــيــان، ألن حاسة الشم وحاسة 

التذوق مرتبطتان ارتباطا وثيقا.

عالمات فقدان الشم 
وعالقته بعدوى كوفيد-19

العالمة الواضحة لفقدان حاسة الشم هي عدم 
الـــروائـــح. يــالحــظ بعض األشــخــاص  تحسس 
املصابني بفقدان حاسة الشم تغيرًا في طريقة 
شم األشــيــاء. على سبيل املثال، تبدأ األشياء 
املــألــوفــة فــي االفــتــقــار إلـــى الــرائــحــة. وقـــد أفــاد 
ــراد الـــذيـــن ثــبــتــت إصــابــتــهــم بـــــكــوفــيــد-19  ــ األفــ
أنهم فقدوا حاسة التذوق أو الشم عند ظهور 
األعــــراض لــديــهــم. وحــــددت املــراكــز األميركية 
ــة مــنــهــا فـــقـــدان  ــايــ ــوقــ ملــكــافــحــة األمــــــــراض والــ
 
ً
الشم بأنه أحــد أعــراض كوفيد-19. لكن عــادة

يستعيد األشخاص الذين يعانون من فقدان 
الشم كأثر جانبي لكوفيد-19 حاسة الشم في 

غضون أسبوعني إلى ثالثة أسابيع تقريبا.

¶ ما الذي يسبب فقدان الشم؟
غالبا مــا يــحــدث فــقــدان الــشــم بسبب تـــورم أو 
انسداد في األنف يمنع الروائح من الوصول 
الشم  األنــف. يحدث فقدان  العلوي من  للجزء 
أحيانا بسبب مشكلة في الجهاز الذي يرسل 

إشارات من األنف إلى الدماغ.
واألسباب الرئيسية لفقدان حاسة الشم هي:

لــأنــف،  املبطنة  املــخــاطــيــة  األغــشــيــة  تهيج   .1
بسبب:

- التهابات الجيوب األنفية.
- نزالت البرد.

- التدخني.

- اإلنفلونزا.
- الحساسية )التهاب األنف التحسسي(.

بالحساسية  املرتبط  غير  املــزمــن  االحتقان   -
)التهاب األنف الالأرجي(.

2. انــســداد املــمــرات األنــفــيــة، مــمــا يمنع مــرور 
الهواء إلى األنف. بسبب:

- األورام.
- الزوائد األنفية.

- تــشــوهــات الــعــظــام داخـــل األنـــف أو الحاجز 
األنفي.

3. تلف الدماغ أو األعصاب
يمكن أن يحدث فقدان الشم في حالة تلف أي 
جــزء من املسار العصبي. وفــي حــاالت نــادرة، 
يــولــد الــنــاس بــــدون حــاســة شــم بــســبــب حالة 
وراثــيــة، وهــذا مــا يسمى بفقدان حاسة الشم 

الخلقي.
هناك العديد من الحاالت التي يمكن أن تسبب 

هذا الضرر، منها:
- مرض ألزهايمر.

- أورام الدماغ.
- مرض هنتنغتون.
- مشاكل هرمونية.

- الغدة الدرقية.
- األدويــــــة، مــنــهــا بــعــض املـــضـــادات الــحــيــويــة 

وأدوية ارتفاع ضغط الدم.
- التصلب املتعدد.

- مرض الشلل الرعاش.
- الفصام.
- الصرع.

- داء السكري.
- الــتــعــرض لــلــمــواد الــكــيــمــيــائــيــة الــتــي تحرق 

أنفك من الداخل.
- إصابة الدماغ أو الرأس.

- جراحة الدماغ.
- سوء التغذية ونقص الفيتامينات.
- إدمان الكحول على املدى الطويل.

- السكتة الدماغية.
- العالج اإلشعاعي لسرطانات الرأس والرقبة.

4. التقدم في العمر؛  يمكن أن تضعف حاسة 
العمر. ويبدأ االنخفاض  الشم مع تقدمك في 

بعد سن الستني.
ويمكن أن يرتبط فقدان حاسة الشم بالحاالت 

اآلتية:
- البدانة.

- متالزمة كاملان.
ــادات الــحــيــويــة  ــ ــــضـ - بـــعـــض األدويــــــــة مـــثـــل املـ

ومضادات الهيستامني.
.)MS( التصلب اللويحي -

- متالزمة سجوجرن.

تشخيص فقدان حاسة الشم
مـــن الــصــعــب قـــيـــاس فـــقـــدان حـــاســـة الـــشـــم. قد 
يـــطـــرح عــلــيــك طــبــيــبــك بــعــض األســـئـــلـــة حــول 
األعــــــراض الــحــالــيــة، ويــفــحــص أنـــفـــك، ويــقــوم 
بإجراء فحص بدني كامل، ويسأل عن تاريخك 
إذا كانت  بــدأت املشكلة، ومــا  الصحي، ومتى 
كل أنــواع الــروائــح أو بعضها قد تأثرت، وما 
أم ال. اعتمادًا  تــذوق الطعام  إذا كــان بإمكانك 
على إجاباتك، قد يقوم طبيبك أيضا بإجراء 

واحد أو أكثر من االختبارات اآلتية:
- األشعة املقطعية.

- فحوصات التصوير بالرنني املغناطيسي.
- األشعة السينية للجمجمة.

- منظار األنف.

مضاعفات فقدان حاسة الشم
- فقدان االهتمام بالطعام وتناوله، مما يؤدي 

إلى سوء التغذية وفقدان الوزن.
- يجب أن يتأكد األشخاص املصابون بفقدان 
حــاســة الــشــم مــن وجــــود أجــهــزة إنــــذار دخــان 

عاملة في منازلهم في جميع األوقات. 
- يجب أن يكونوا حذرين في تخزين الطعام 
واستخدام الغاز الطبيعي، ألنهم قد يواجهون 
مشكلة في اكتشاف األطعمة الفاسدة وتسرب 

الغاز.
تشمل االحتياطات املوصى بها:

- وضــــع عـــالمـــات عــلــى األطــعــمــة مـــع تــواريــخ 
انتهاء الصالحية بشكل صحيح.

- قراءة امللصقات على املواد الكيميائية مثل 
منظفات املطبخ واملبيدات الحشرية.

عالجات فقدان الشم
العالجات التي قد تساعد في حل فقدان الشم 

الناجم عن تهيج األنف:
- مزيالت االحتقان.

- مضادات الهيستامني.
- بخاخات األنف الستيروئيدية.

- املضادات الحيوية لاللتهابات البكتيرية.
ومسببات  األنــف  ملهيجات  التعرض  تقليل   -

الحساسية.
- اإلقالع عن التدخني.

- إزالــة كل ما يعيق ممر األنــف. وقــد يتضمن 
هـــذا إجــــراء إلزالــــة الـــزوائـــد األنــفــيــة، أو تقويم 

الحاجز األنفي، أو تنظيف الجيوب األنفية.

كل ما يسّد األنف 
يمكن أن يسبب فقدان 

حاسة الشم

)Getty( فقدان حاسة الشّم يكون مصحوبًا بفقدان حاسة التذوق مما يعيق استمتاعك بالغذاء
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